
14 – 20 septembrieÎntr-un spaţiu modern care cu prezenţa malefică ce bântuie 
mănăstirea, transformând-o într-un Orele: 17:00 şi 20:00oferă condiţii optime pentru 
andevărat câmp de luptă al celor vii vizionarea unui spectacol Luni: titlul nu este proiectat
cu cei damnaţi.cinematografic atât în format 

3D cât şi în format 2D puteţi 
Regia: Shane Blackviziona în perioada 6- 21 
Cu: Yvonne Strahovski,Olivia Munn septembrie 2018 filmele: Norm 
Jacob Tremblay,Thomas Janede la Polul Nord 2. Cheia 
Gen film: Acţiune, Aventuri, Horror, oraşului(2D), Călugăriţa: 
SF, Thriller

Misterul de la mănăstire(2D), 
Durata: 101 minuteTrei surori adorabile(2D), Luis şi 
Premiera în România: 14.09.2018mini-extratereştrii (3D- varianta 
Grupul din care fac parte Casey, dublată) şi Predatorul(2D). 
McKenna, Williams şi Sapir se Filmele vor fi difuzate după 
rătăceşte într-o junglă în care 

cum urmează: sălăşluieşte un monstru, dar deşi 
toată lumea pare să ştie despre 

Vineri, 07 septembrie: ora 12:30 existenţa acestuia, nimeni nu 
îndrăzneşte să spună nimic, de Sâmbătă, 08 septembrie: ora 10:30 
teama de a nu-i invoca şi 12:30 Vineri, 14 şi 21 septembrie: ora 
înfricoşătoarea prezenţă. Aceştia Duminică, 09 septembrie: ora 10:30 07 – 13 septembrie 12:30
încep să dispară unul câte unul şi să şi 12:30 Orele: 17:00 şi 20:00 Sâmbătă, 15 şi 22 septembrie: ora găsească morţi jupuiţi atârnaţi prin 

10:30 şi 12:30Luni: titlul nu este proiectat copaci, însă abia după ce se 
Duminică, 16 şi 23 septembrie: ora întâlnesc cu singurul supravieţuitor 10 şi 17 septembrie

10:30 şi 12:30 care a reuşit să scape cu viaţă dintr-Ora: 20:00
o confruntare directă cu monstrul, 

Regia: Corin HardyRegia: Tim Maltby tinerii îşi dau treptat seama că este 
posibil să se afle într-o primejdie Cu: Taissa Farmiga, Charlotte Hope, Regia: Saphia Azzeddine, François-Gen film: Animaţie 
mult mai mare decât au prevăzut Demián Bichir Regia: Christoph Lauenstein, Régis Jeanne Rating: AG
iniţial.Wolfgang Lauenstein, Sean Gen film: Horror, Mister, Thriller Cu: Sabrina Ouazani, Alice David, Premiera în România: 31.08.2018 McCormackCharlotte Gabris, Barbara ProbstRating: N15

În timp ce Norm, proaspăt Cu: Callum Maloney, Dermot Gen film: Comedie  Durata: 96 minuteîncoronat rege în Antarctica, se Magennis, Ian Coppinger, Paul Durata: 100 minutePremiera în România: 07.09.2018străduie să le dovedească TylackPremiera în România: 07.09.2018După ce o tânără călugăriţă îşi ia cetăţenilor din New York că are 
Gen film: Animaţie viaţa în condiţii misterioase la o talentul şi abilităţile necesare ca să Lauren, o tânără seducătoare de 29 
Rating: AGmănăstire izolată din România, fie un rege adevărat, cheia oraşului de ani care încearcă să pătrundă în 

înalţii prelaţi de la Vatican hotărăsc este furată, şi el, acuzat de o serie lumea modei pariziene, Olivia, care Premiera în România: 14.09.2018
să trimită un preot cu un trecut de jafuri asupra unor bănci. la 28 de ani încearcă să-şi găsească Trei extratereştri se prăbuşesc cu 
destul de obscur şi o tânără novice bărbatul ideal şi Salma, o entuziastă nava chiar în casa unui băieţel de Cu ajutorul prietenilor săi, Olimpia, 
pentru a cerceta incidentul. profesoară de istorie, primesc 12 ani, pe nume Luis. Aşa începe Vera şi al loialilor săi lemingi, Norm 

moştenire, de la tatăl pe care nu l-În încercarea lor de a descoperi aventura în care Luis şi micii lui porneşte într-o misiune plină de 
au cunoscut niciodată, un minunat taina blestemată a ordinului prieteni extratereştri încearcă să adrenalină şi suspans pentru a găsi 
apartament în Paris. monahal, cei doi ajung să îşi rişte ajungă la imensa navă-mamă, care cheia şi banii furaţi, şi pentru a-i 

nu doar viaţa, dar şi credinţa şi Pentru cele trei surori, convieţuirea să-i ducă pe vizitatorii din spaţiu face pe concetăţenii săi din 
chiar propriul suflet în confruntarea va fi ca o bombă cu ceas… înapoi acasă.Antarctica mândri de el.

Predatorul - 2D

Norm de la Polul Nord 2. 
Cheia oraşului - 2D Călugăriţa: Misterul de la 
(varianta dublată ) mănăstire - 2D

Luis şi mini-extratereştrii Trei surori adorabile - 2D
- 3D (varianta dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 6 - 21 septembrie 2018

Informaţii suplimentare: tel: 
0242-312800 şi site: 
www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 
1 Mai , nr. 5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 
3D şi 2D): 8 lei – copii cu vârste de 
maxim 14 ani; 12 lei – persoane 
cu vârste peste 14 ani. Nu se 
efectuează rezervări. Biletele pot 
fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează 
începând cu ora 20.00.

Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Ferry-boat-urile  şi „5 Călăraşi” „Sălcuţa”

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

O cursă dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute - “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiază de 

8 euro/35 lei
CL, CT şi CC reducere de 50%

Trecere Chiciu - Ostrov
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Norm de la Polul Nord 2. Cheia oraşului Călugăriţa: Misterul de la mănăstire
Trei surori adorabile Luis şi mini-extratereştrii Predatorul 
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